OBECNÁ USTANOVENÍ
•

Účastníkem může být pouze osoba starší 15 let. Za nezletilé osoby nese plnou odpovědnost
vedoucí skupiny, ve které je nezletilá osoba registrována.

•

Účastník se tímto zavazuje v celém areálu akce a na všech ostatních místech, kde probíhá akce,
dodržovat následující Obecná ustanovení a Podmínky účasti na akci ROuRA 2018 (27. - 29. 4.
2018):

A) PRO ÚČASTNÍKY AKCE PLATÍ PŘÍSNÝ ZÁKAZ:
• vnášení a užívání zbraní jakéhokoliv druhu, psychotropních, omamných a halucinogenních látek,
předmětů ohrožujících bezpečnost, pyrotechnických předmětů a alkoholu!
• rozdělávání otevřeného ohně (neplatí pro místa k tomu určená)!
• vstupovat do prostor, které nejsou pořadatelem pro vstup jasně vymezeny a svým chováním
ohrožovat bezpečnost ostatních účastníků
B) POŘADATEL AKCE JE OPRÁVNĚN:
• při porušení těchto podmínek vykázat účastníka z akce
• měnit v případě nutnosti s okamžitou platností tyto podmínky
• měnit program akce
C) ÚČASTNÍK AKCE SE ZAVAZUJE:
• vyplnit následně zaslaný individuální registrační formulář na základě pravdivých informací
• udržovat pořádek na tábořišti
• chovat se slušně k ostatním účastníkům akce a pořadatelům a ani jiným způsobem nenarušovat průběh akce
• dodržovat podmínky účasti na akci a řídit se pokyny pořadatelů a právními předpisy
• dodržovat noční klid v prostorách určených k ubytování
• užívat pouze pitnou vodu pouze z označených míst
• nosit v průběhu akce identifikační placku
D) ÚČASTNÍK AKCE:
• se účastní akce výlučně na odpovědnost vedoucího skupiny, ve které je registrovaný
• odpovídá za veškerou škodu, kterou způsobí
• souhlasí s pořizováním fotografií, audio a videozáznamů jeho osoby pro umělecké, zpravodajské, propagační a reklamní účely, a to bez nároku na odměnu
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E) POŘADATEL AKCE:
• neodpovídá za škodu na majetku či zdraví účastníků akce, pokud není tato škoda zaviněná porušením
právních předpisů pořadatelem a v přímé souvislosti s tímto porušením
• nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za ztrátu věcí či jejich zcizení jinými osobami
• účastník uděluje výslovný souhlas s tím, že obrazové a zvukové záznamy s jeho
F) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:
• osobou, pořízené na akci nebo v souvislosti s ní, je pořadatel oprávněn uschovat a dále zpracovávat,
a to pro bezpečnostní a marketingové účely související s prezentací akcí a činností pořadatele. V takovém případě účastníkovi nevzniká nárok na peněžitou odměnu či náhradu.
• účastník souhlasí se zpracováním osobních údajů pořadatelem dle zákona č. 101/2000 Sb., a to výhradně pro statistické účely a vnitřní potřebu pořadatele, maximálně na dobu 2 (dvou) let. Pořadatel
se zavazuje, že tyto osobní údaje nepřevede ani jinak nezpřístupní třetím osobám.
• v případě zrušení akce organizátorem kvůli předem neočekávaným událostem (povodně, nehody,
havárie, apod.) bude účastníkovi vrácena část účastnického poplatku v závislosti na Storno podmínkách. Tyto podmínky jsou platné i v případě, že účastník zruší svojí účast po ukončení registrace,
nebo na akci nedorazí.
• v případě, že skupina přestane splňovat Podmínky Registrace a tato situace nebude napravena před
ukončením registrace, stává se registrace této skupiny neplatnou a přístup na akci jí nebude umožněn.
• v případě dalších dotazů a připomínek se může účastník obrátit na pořadatele prostřednictvím emailu
na: roura@skaut.cz
G) STORNO PODMÍNKY
• V případě zrušení akce z předem neočekávaných událostí (povodně, nehody, havárie, apod.) bude
účastníkovi vrácen poplatek ve výši procentuální velikosti zůstatku rozpočtu akce po uhrazení všech
výdajových položek souvisejících se zrušením akce (maximálně však 100%).
• V případě porušení Obecných Ustanovení a Podmínek účastníkem, přichází tento účastník o veškeré
právo na vrácení účastnického poplatku. Pokud toto porušení ovlivní i skupinu, ve které je tento účastník registrovaný, bude celá situace řešena s pořadatelem
• V případě, že se účastník nedostaví na akci a tuto skutečnost neoznámí, přichází tento účastník o právo na vrácení registračního poplatku. V případě oznámení této skutečnosti alespoň 5 pracovních dnů
před zahájením akce, bude skupině, ve které je účastník registrován, umožněno převést platbu na
doplatek skupiny. Na základě komunikace s pořadatelem bude případně umožněna personální změna ve skupině.
• Pokud neúčastí (zrušení účasti, atd.) jednoho člena přestane skupina splňovat registrační podmínky
akce, bude její registrace shledána neplatnou. Storno podmínky se poté vztahují na celou skupinu.
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